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 م 4102لعام   سلا الث ا الم سل ب زورا ا اليبز   لاللم سل ا الميلبجمل سنوي  الةط  اخل

 .وعالمياً  ربياً عمميزة متطورة وفاعمة  ومنافسة ومراكز بحثية  ،عمى المستوى المحمي والعربي والعالميبحث عممي متميز ذو جودة عالية ومساىمات بحثية مبتكرة  الرؤية:

ور دودععع  وتحديععد أولوياتععو، وتييلععة المنععاخ المناسعع  لمبععاحثي  العممععي بععوزارة التربيععة والتعمععي  العععالي لرسعع  سياسععات الععوزارة لمبحععث العممععي  يسعععى مجمععس البحععث الرسااالة:

 ونشر ثقافة البحث العممي. ، وترسيخ قي  األصالة واالبتكاروتعزيزىا  المؤسسات العممية البحثية
 

 دهذا: األالغاياث و

  األوىل الغايت

 يه مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمعيةتوج

 .اإلنتاجية و اليدف األول: توجيو األبحاث العممية لحل مشكالت القطاعات الصناعية

 .اإلنتاجيةو القطاعات الصناعية  اليدف الثاني: دع  الشراكة بي  مؤسسات التعمي  العالي و

 .العممي بما يخد  قطاع اإلنتاج نتاج براءات االختراع في مجال البحثإاليدف الثالث: تشجيع 

 .استثمار األبحاث العممية المميزة لخدمة المجتمعاليدف الرابع :  
 

 

 



 

 2 

  تنيالثا الغايت

 االرتقاء بجودة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي

 .: إعداد األدلة والبيانات الضرورية لخدمة البحث العمميخامساليدف ال

 .ير الجودة لنشاطات البحث العممي ومتابعة تطبيقياس: اعتماد معاساداليدف ال

 .: وضع ضوابط حقوق الباحثي ثام اليدف ال

 .ترقيات: تطوير نظا  موحد لمتاسعاليدف ال

 .: تخصيص جوالز سنوية لمبحث العمميعاشراليدف ال

 .المينية والتقنية  : نشر ثقافة البحث العممي في مؤسسات التعمي  العاليحادي عشراليدف ال

 . اليدف الثاني عشر: نشر ثقافة البحث العممي في التعمي  العا 

 ت ثالثالغايت ال

 تعزيز الدعم المالي للبحث العلمي

 إنشاء صندوق لمبحث العممي. :اليدف الثالث عشر

 ايجاد مصادر تمويل لمبحث العممي.عشر:  رابعاليدف ال
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 4105إلى فبراير  4102مارس الخطة التشغيلية لمجلس البحث العلمي لسنة واحدة من  

 اجملتمعيتالتنميت  توجيه خمرجاث البحث العلمي خلذمت الغايت األوىل  

 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ اطااااااااااااالنش دفاااااااااااله

 تتوجيو األبحاث العممية لحل مشكال
 اإلنتاجيةالقطاعات الصناعية و 

لتحديد مشكالت بحثية تواجو مخاطبة الوزارات والسمطات المحمية  .1
 القطاعات المشرفة عمييا.

 العممي لبحثأولويات الجنة دليل 
 

 تشكيل المجنة
 توفر ردود م  الوزارات 

 

  وجود أولويات بحثية لجنة دليل أولويات البحث العممي .تحديد األولويات البحثية .2
  عداد الدليلإ ت البحث العمميلجنة دليل أولويا .سنوات5 -3وضع دليل لمبحث العممي يجدد كل  .3
توجيو األبحاث العممية في مؤسسات التعمي  العالي باتجاه األولويات  .4

 .البحثية
  أبحاث حس  األولويات البحثية لجنة دليل أولويات البحث العممي

دع  الشراكة بي  مؤسسات التعمي  
 و العالي والقطاعات الصناعية

 اإلنتاجية

الشراكة بي  مؤسسات التعمي  العالي تنسيق و وضع سياسة لدع   .5
 الفمسطينية والقطعات المجتمعية في المجتمع.

 لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع
 تشكيل المجنة

 اللحة سياسات الدع 
 

 وضع آلية الستثمار الموارد البشرية المميزة سواء المحمية أو .6
 .الخارجية لخدمة المجتمع  .7

 علجنة البحث العممي لخدمة المجتم
 

  آلية االستثمار

نتاج براءات االختراع في إتشجيع 
 مجال البحث العممي بما يخد  مجال 

 نتاجاإلالصناعة و 

والتميز في البحث واالبداع وضع آلية لتشجيع براءة االختراع   .8
 .العممي

 لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع
 

  آلية لتشجيع براءة االختراع  
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 جبودة  البحث العلمي يف مؤسساث التعليم العايل الفلسطينيت الغايت الثانيت  االرتقاء

 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشاااااااااااااط الهاااااااااادف

إعداد االدلة الضرورية لخدمة 
 البحث العممي

  ير البحث العممييدليل جودة معا العممي ر الجودة في البحثيلجنة معاي .ر البحث العممييعداد دليل جودة معايإ .9

 البحث العمميدليل لجنة  .المحكمة الفمسطينية والعربية تالمجال دليلعداد إ
المحكمة  تالمجال دليل

 الفمسطينية والعربية
 

 البحث العمميدليل لجنة   .اإللكترونية الفمسطينية والعربية والدولية تالمكتبا دليلعداد إ
اإللكترونية  تالمكتبا دليل

 والعربية والدولية الفمسطينية
 

دليل المراكز والجمعيات البحثية  البحث العمميدليل لجنة  .عداد دليل المراكز والجمعيات البحثية الخاصةإ
 الخاصة

 

  عمميةرات الؤتمدليل توصيات الم البحث العمميدليل لجنة  عمميةرات الؤتمعداد دليل توصيات المإ

اعتماد معايير الجودة لنشاطات 
 العممي ومتابعة تقييميا البحث

 .ومتابعة تطبيقيا اعتماد معايير الجودة لنشاطات البحث العممي .1
 ير الجودة في البحثيلجنة معا .1
 العممي .2

معايير الجودة لنشاطات توفر  
 ومتابعة تطبيقيا البحث العممي

 

 عمى ترخيص المراكز البحثية الخاصة  ةشروط لمموافقوضع 
 ثر الجودة في البحيلجنة معاي
 العممي

عمى  ةوجود شروط لمموافق
 ترخيص المراكز البحثية الخاصة

 

 وضع ضوابط لحقوق الباحثي 
 لجنة أخالقيات البحث العممي ألخالقيات البحث العممينظا   وضع .1

 تشكيل المجنة
 مقترح نظا  االخالقيات 

 

  الضوابطإعداد قالمة ب لجنة أخالقيات البحث العممي حقوق الباحثي  ضما وضع ضوابط ل .2

 تطوير نظا  موحد لمترقيات
في مؤسسات  وضع تصور عا  لتوحيد الحد األدنى لنظ  الترقيات .1

 التعمي  العالي
  مقترح نظا  الترقيات  لجنة سياسات وقواني  البحث العممي

ومنح سنوية جوالز تخصيص 
 لمبحث العممي

رة التربية والتعمي  العالي اوز لجنة جالزة  نوية الس رة التربية والتعمي  العالي لمبحث العممياوز جالزة طالق إ .2
 لمبحث العممي

  طالق الجالزة إ

  طالق المنحةإ لجنة منحة مشروع دع  األبحاث العممية السنوية  طالق منحة مشروع دع  األبحاث العمميةإ .3



 

 5 

 

 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشاااااااااااااط الهاااااااااادف

لبحث العممي في نشر ثقافة ا
 نشر ثقافة البحث العمميو  لجنة دع  وضع آليات لنشر ثقافة البحث العممي في مؤسسات التعمي  العالي مؤسسات التعمي  العالي

 تشكيل المجنة
   لية  نشر الثقافةآ

ثقافة البحث العممي في نشر 
 التعمي  العا 

  لية  نشر الثقافةآ نشر ثقافة البحث العمميو جنة دع  ل التعمي  العا وضع آليات لنشر ثقافة البحث العممي في 

 
 الغايت الثالثت  تعسيس الذعم املايل للبحث العلمي

 
 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشاااااااااااااط الهاااااااااادف

 داعمةلجنة الموازنة ال وضع نظا  إلنشاء صندوق خاص لدع  البحث العممي إنشاء صندوق لمبحث العممي
 تشكيل المجنة

 نظا  إنشاء الصندوق
 

إيجاد مصادر تمويل لمبحث 
 العممي

 امصادر تمويل لمبحث العممي محميً  البحث ع  وضع آليات 
 اودوليً  واقميمًيا

 لجنة الموازنة الداعمة
  آليات البحث 

لدع  جزء م  موازنتيا توجيو مؤسسات التعمي  العالي لتخصيص 
 البحث العممي

توقر موازنة داعمة لمبحث  وازنة الداعمةلجنة الم
العممي في مؤسسات التعمي  

 العالي
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 : االسرتاتيجيتللخطت  التقذيريت  املوازنت الكليت

 دوالر  2733                      =  333 × 9= لجا  )لمدة سنة(  9تكمفة 
 دوالر    23333        السنوية = رة التربية والتعمي  العالي لمبحث العممياوز جالزة 

 دوالر 33333                    السنوية = منحة مشروع دع  األبحاث العممية
  دوالر  1433  قرطاسية وطباعة بروشورات =                                 
 دوالر 54133  المجموع                                                                    

 
 


